sorszám

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

A közbeszerzési eljárás
Értékhatár
szerint

Tárgya:

A közbeszerzés

Tervezett kezdése:

Becsült
értéke
(nettó)

Mennyisége

A szerzıdéskötés Tervezett
A teljesítés helye
várható idıpontja eljárástípus

A közbeszerzést
lebonyolító szervezet

burkolat szélesítés: hossza 205 m, szélessége: 0,5 m

1.

nemzeti
értékhatár fele
alatti építési
beruházás

Bercsényi utcai út-, járda és parkoló
építés

2006. február

útfelújítás: hossza 205 m , szélessége 5,00 m
járda építés: hossza 170 m, szélessége 3,00 m
kerékpártároló építés: hossza: 32 m
parkolók: 83 db szgk. 5 x 2,45 m méretben, 2 db autóbusz 12,50 x 3,00 m
méretben
támfal építés: hossza: 30 m (25 m2)
szervizutak és a parkoló útjai összesen: 293 m

Balatonboglár,
Bercsényi utca
(1262/17, 1424
hrsz.)

Investing Kft. Kaposvár
Rákóczi tér 12/a

35,5 M Ft

2005 február

Meghívásos

37 M Ft

2007 április

Nyílt

Balatonboglár,
Önkormányzati
tulajdonú strandok

Polgármesteri Hivatal

12 M Ft

2007. március

Meghívásos

Balatonboglár
közigazgatási
területe

Polgármesteri Hivatal

Kodály Zoltán utcai strand: 1539/10 hrsz. 2442 m2

2.

nemzeti
értékhatár feletti
értékő
szolgáltatás
megrendelés

Balatonboglári strandok fenntartási
munkáinak ellátása

2006. február

1541/6 hrsz. 1154 m2
Platán strand: 1616/1 hrsz. 4 ha 3843 m2
1613/7 hrsz. 4 ha 1209 m2
1615/13 hrsz. 4752 m2
Sziget strand: 1739/2 hrsz. 1 ha 1272 m2
1739/1 hrsz. 1874 m2
Fiumei utcai strand: 1848/1 hrsz. 2429 m2
1848/2 hrsz. 150 m2
Bója közi strand: 1941/1 hrsz. 2100 m2
1942/1 hrsz. 1023 m2
1943/1hrsz. 1626 m2
Strandok területe összesen: 11ha 3874 m2
158.000 m2 összterülető szilárd burkolatú utak kátyúzása átlag 2,5-5 cm
vastagságban

3.

nemzeti
értékhatár fele Önkormányzati tulajdonú balatonboglári
alatti értékő közutak, mőtárgyaik és csapadékvíz
szolgáltatás elvezetı rendszerek fenntartási munkái
megrendelés

2007 március

11.500 m2 összterülető szilárd burkolatú parkoló kátyúzása átlag 2,5-5 cm
vastagságban
44.700 m2 összterülető szilárd burkolatú járdák és kerékpárút kátyúzása
átlag 3 cm vastagságban
7.200 m2 összterülető kiépített külterületi utak kátyúzása
zárt rendszerő csatornák tisztítása
7.400 fm nyílt, burkolt árkok, folyókák takarítása
75.500 fm nyílt földmedrő árkok tisztítása vagy (és) profilozása
13.500 m2 padka rendezés
18.000 m2 burkolatlan utak és parkolók mészkızúzalékos kátyúzása és
gréderezése
115.000 m2 külterületi nem kiépített utak kátyúzása, gréderezése és
vízrendezése
Az elızıekben felsorolt mennyiségő utak, járdák és parkolók éves fenntartási
munkáira elıirányzott összeg nettó 12 millió forint, amely a Kbt. 50. §. (1)
bekezdése szerinti legmagasabb összeg.
Az ajánlatkérı kiköti az éves fenntartási munkák elızıleg megadott fenntartási
értékétıl való eltérés lehetıségét. Az eltérés mértéke: - 50% lehet.
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